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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66,  

     Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí    

     Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina.  

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      Na základe racionalizácie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

požiadal zriaďovateľ o zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá spočíva vo vyradení 

Elokovaného pracoviska, Hollého 66 ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Do 

Stošky 8, Žilina zo siete škôl a školských zariadení SR. 

Rozhodnutím č. 2017-4217/11154:2-10H0 vyradilo MŠVVŠ SR Elokované pracovisko, 

Hollého 66, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina zo siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky k 30. júnu 2017. 

Rozhodnutím č. 2017-4800/21374:3-10H0 vyradilo MŠVVŠ SR Školský klub detí, Hollého 

66, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina zo siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky k 30. júnu 2017. 

Rozhodnutím č. 2017-4802/21375:3-10H0 vyradilo MŠVVŠ SR Školskú jedáleň, Hollého 66, 

ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina zo siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky k 30. júnu 2017. 

      

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na 26. a 28. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, tento návrh nebol schválený. Útvarom hlavného kontrolóra bola vykonaná 

kontrola zriaďovacej listiny a všetkých jej dodatkov, postupnosť jednotlivých úkonov od ich 

vzniku v nadväznosti na kontrolu opodstatnenia čerpania finančných prostriedkov ZŠ s MŠ, 

Do Stošky 8, Žilina, elokované pracovisko Hollého 66, Žilina, v spojitosti s kontrolou 

opodstatnenosti poukazovania finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzku zo 

strany zriaďovateľa.  

 

VZN o zrušení školy alebo školského zariadenia má administratívny charakter, obec ho 

vydáva až po rozhodnutí ministerstva o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete 

škôl a školských zariadení (§ 6 ods. 2 a § 23 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

 

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii školstva a mládeže, ktorá ho odporučila MZ v Žiline 

prerokovať a schváliť. 



 

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 

toto  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ___/2018 

 

o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, ako súčasti Základnej školy s materskou 

školou, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, ako súčasti Základnej 

školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčasti 

Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina. 

 

 

                                                                     Článok 1   

 

Mesto  Žilina  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo:  2017-4217/11154:2-10H0 zo dňa 14.03.2017 o vyradení zo siete 

škôl a školských zariadení zrušuje Elokované pracovisko, Hollého 66, ako súčasť 

Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina, a to ku dňu 30.06.2018.  

 

 

Článok 2 

 

Mesto  Žilina  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo:  2017-4800/21374:3-10H0 zo dňa 16.05.2017 o vyradení zo siete 

škôl a školských zariadení zrušuje Školský klub detí, Hollého 66, ako súčasť Základnej 

školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina, a to ku dňu 30.06.2018.  

 

 

Článok 3 

 

Mesto  Žilina  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo:  2017-4802/21375:3-10H0 zo dňa 16.05.2017 o vyradení zo siete 

škôl a školských zariadení zrušuje Školskú jedáleň, Hollého 66, ako súčasť Základnej 

školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina, a to ku dňu 30.06.2018.  

 

                                                            

Článok 4 

 

Výchova, vzdelávanie a stravovanie detí je zabezpečené v základných školách mesta Žiliny. 

 

 

                                                              Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa  .......................... 



 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta, t.j. ...................... 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                              Ing. Igor Choma 

                                                                                           primátor mesta Žilina 

 

 


